PROGRAMA

ACELERAÇÃO DIGITAL
Cursos Intensivos de Publicidade Online e
Ferramentas de Marketing Digital

O FORMADOR
ROBERTO CORTEZ

Com uma década de experiência em Marketing Digital e,
especialmente, em Publicidade Online, já geri mais de
150 projetos diferentes, com um investimento em
publicidade acumulado superior a 8 milhões de euros. O
meu trabalho pauta-se por rentabilizar ao máximo os
investimentos dos meus clientes e alunos em Marketing
Digital. Seja a potenciar os resultados das nossas
campanhas de PPC, a implementar uma estratégia de
email marketing vencedora ou a otimizar websites e
landing pages para melhorar a taxa de conversão. Sou
fundador da MKT Digital Agency e docente convidado em
três pós-graduações, na Universidade de Aveiro e na
Universidade Lusófona de Lisboa e Porto. Será um prazer
te ter como aluno, vamos crescer juntos?

+2000

+300

Alunos

Clientes

REVIEWS

PACKS E PREÇOS
Caso tenhas interesse em outros cursos relacionados, ﬁca a conhecer os packs
disponíveis e os respetivos bónus:

Pack Estrela

Pack Galáxia

Pack Universo

230€

690€

1840€

1 curso

3 cursos

Todos os cursos

480€

900€
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Brochura

GOOGLE ADS INICAL

SOBRE O CURSO
O Curso de Google Ads Inicial são 9 horas de conteúdo gravado, 100% online e
composto por aulas teóricas e práticas. O curso está organizado por temáticas para que
encontres com facilidade aquilo que procuras.
O conteúdo deste curso assenta em 3 pilares:
Boas práticas de mercado | A minha experiência com Google Ads | O
conhecimento que adquiro de colegas

Não te esqueças: Não existe uma receita especíﬁca nem uma fórmula mágica. Existe sim criar
hipóteses e validar hipóteses.

DESTINATÁRIOS
Proﬁssionais, estudantes, recém-formados da Área de Marketing Digital e
empreendedores que queiram aprender a explorar e tirar o melhor partido da
ferramenta Google Ads.

PRINCIPAL OBJETIVO
Que todos entendam os principais conceitos do Google Ads, como criar campanhas
de pesquisa seguindo as melhores práticas e uma introdução ao Display Ads.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Assiste quando quiseres. O curso está
disponível numa plataforma online e
terás acesso aos vídeos divididos por
tópicos durante os próximos 24 meses!
Assiste quando e quantas vezes
quiseres.
➔ Nenhuma pergunta ﬁca sem
resposta. Podes colocar todas as tuas
dúvidas ao formador no grupo de
whatsapp criado para este programa.
Este grupo é totalmente restrito aos
formandos e é de acesso vitalício.
➔ Criação de networking com os
restantes formandos também no grupo
de Whatsapp.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Acesso vitalício ao PDF com o
conteúdo do curso disponível para
download.
➔ Recebe um certiﬁcado de conclusão.
Após a conclusão do curso receberás
um certiﬁcado de conclusão de
conclusão assinado pelo formador
Roberto Cortez
➔ Ao adquirir este curso, terás acesso
também ao módulo de Q&A com lives
mensais assim como a mais um curso
de Iniciação ao Marketing Digital de 4
horas totalmente gratuito.

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

● Noções de Marketing Digital a Aplicar no
Google Ads
● Como Funcionam os Leilões | Ad Rank
● Como Posso Pagar Menos
● Estrutura de Conta do Google Ads
● Planeamento e Orçamentação | Passo a
passo a cumprir antes de
Operacionalizar
● Premissas Fundamentais
● Checklist Operacional

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

● Como Criar uma Conta do Zero
● Boas Práticas de Pesquisa | Extensões
de Anúncio
● Como Criar uma Conta do Zero | Nível
de Grupos de Anúncios e Anúncios
● Tipos de Correspondência de
Palavras-Chave
● Introdução às Campanhas de Display
● Google Data Studio
● Perguntas & Respostas

INVESTIMENTO E DURAÇÃO
O Curso tem a duração total de 9h, que podem ser vistas e revistas quando o aluno
quiser no prazo de 24 meses após a compra. O investimento equivale a 230€ a pronto
pagamento. Terá à sua disposição diversos métodos de pagamento: Paypal, Multibanco,
MBway e Visa Mastercard.

CERTIFICAÇÃO
A certiﬁcação é entregue aos alunos em formato digital após a conclusão do curso. Na
plataforma onde terás acesso aos vídeos do curso, terás também no ﬁm a hipótese de
fazer o download do teu certiﬁcado. Neste vem indicado o curso realizado, a data de
conclusão do mesmo e a assinatura do formador - Roberto Cortez.

Brochura

GOOGLE ADS AVANÇADO

SOBRE O CURSO
O Curso de Google Ads Avançado são 12 horas de conteúdo gravado, 100% online e
composto por aulas teóricas e práticas. Se já sabes o básico sobre Google Ads está na
hora de aprenderes técnicas avançadas que vão impulsionar os resultados das tuas
campanhas.
O curso está organizado por temáticas para que encontres com facilidade aquilo que
procuras.

Não te esqueças: Não existe uma receita especíﬁca nem uma fórmula mágica. Existe sim criar
hipóteses e validar hipóteses.

DESTINATÁRIOS
Proﬁssionais, estudantes, recém-formados da Área de Marketing Digital e
empreendedores que queiram passar ao próximo nível com o Google Ads. Aproveitar ao
máximo os benefícios desta ferramenta.

PRINCIPAL OBJETIVO
Que todos tenham novas ideias e estratégias para aplicar nas suas contas e
conhecimento de novas técnicas de otimização

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Assiste quando quiseres. O curso está
disponível numa plataforma online e
terás acesso aos vídeos divididos por
tópicos durante os próximos 24 meses!
Assiste quando e quantas vezes
quiseres.
➔ Nenhuma pergunta ﬁca sem
resposta. Podes colocar todas as tuas
dúvidas ao formador no grupo de
whatsapp criado para este programa.
Este grupo é totalmente restrito aos
formandos e é de acesso vitalício.
➔ Criação de networking com os
restantes formandos também no grupo
de Whatsapp.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Acesso vitalício ao PDF com o
conteúdo do curso disponível para
download.
➔ Recebe um certiﬁcado de conclusão.
Após a conclusão do curso receberás
um certiﬁcado de conclusão de
conclusão assinado pelo formador
Roberto Cortez
➔ Ao adquirir este curso, terás acesso
também ao módulo de Q&A com lives
mensais assim como a mais um curso
de Iniciação ao Marketing Digital de 4
horas totalmente gratuito.

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

● Recapitulação de Boas Práticas de
Pesquisa
● Shared Library | Audience Manager
● Shared Library | Bid Strategies
● Shared Library | Negative Keyword List
● Shared Library | Shared Budget
● Shared Library | Placement Exclusion
List
● Bulk Actions
● Bulk Actions | Automated Rules
● Bulk Actions | Scripts
● Measurement | Conversions &
Attribution

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

● Como Otimizar Campanhas de Search
(muitas dicas e estratégias)
● Google Ads Editor
● Exercício de Potencial de Campanha |
Como pagar menos e otimizar o meu
CPA, tendo em conta fatores altamente
controláveis
● Growth Hacking em Search | RLSA
● Growth Hacking em Search |
Remarketing da Pesquisa
● Growth Hacking em Search | SKAG
● Growth Hacking em Search | {KeyWord:}
● Growth Hacking em Search | Campaign
URL Options

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

● Growth Hacking em Search | Alavancar
Volume
● Growth Hacking em Search |
Remarketing Negativo
● Growth Hacking em Search | Micro
Conversões
● Melhores Práticas e Otimização em
Display
● Estratégias em Display
● Recomendações de Livros
● Perguntas & Respostas

INVESTIMENTO E DURAÇÃO
O Curso tem a duração total de 12h, que podem ser vistas e revistas quando o aluno
quiser no prazo de 24 meses após a compra. O investimento equivale a 230€ a pronto
pagamento. Terá à sua disposição diversos métodos de pagamento: Paypal, Multibanco,
MBway e Visa Mastercard.

CERTIFICAÇÃO
A certiﬁcação é entregue aos alunos em formato digital após a conclusão do curso. Na
plataforma onde terás acesso aos vídeos do curso, terás também no ﬁm a hipótese de
fazer o download do teu certiﬁcado. Neste vem indicado o curso realizado, a data de
conclusão do mesmo e a assinatura do formador - Roberto Cortez.

Brochura

FACEBOOK &
INSTAGRAM ADS

SOBRE O CURSO
O Curso de Facebook & Instagram Ads são 12 horas de conteúdo gravado, 100%
online e composto por aulas teóricas e práticas. O curso está organizado por temáticas
para que encontres com facilidade aquilo que procuras.
Neste curso, vais aprender a:
●
●
●
●

Criar campanhas no Facebook e no Instagram de acordo com as boas
práticas;
Monitorizar a performance e a escolher os melhores formatos e os
melhores placements;
Fazer anúncios vencedores que trazem resultados;
Mobilizar todos os ativos e ferramentas que o universo Facebook contém
para tirares o máximo proveito desta plataforma;
E ainda terás acesso a dicas avançadas e detalhes técnicos que vão fazer a
diferença.

Não te esqueças: Não existe uma receita especíﬁca nem uma fórmula mágica. Existe sim criar
hipóteses e validar hipóteses.

DESTINATÁRIOS
Proﬁssionais, estudantes, recém-formados da Área de Marketing Digital e
empreendedores que queiram aprender a explorar e tirar o melhor partido dos
anúncios de Facebook & Instagram Ads.

PRINCIPAL OBJETIVO
Que todos entendam os principais conceitos do Facebook & Instagram Ads, como criar
campanhas e reports seguindo as melhores práticas.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Assiste quando quiseres. O curso está
disponível numa plataforma online e
terás acesso aos vídeos divididos por
tópicos durante os próximos 24 meses!
Assiste quando e quantas vezes
quiseres.
➔ Nenhuma pergunta ﬁca sem
resposta. Podes colocar todas as tuas
dúvidas ao formador no grupo de
whatsapp criado para este programa.
Este grupo é totalmente restrito aos
formandos e é de acesso vitalício.
➔ Criação de networking com os
restantes formandos também no grupo
de Whatsapp.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Acesso vitalício ao PDF com o
conteúdo do curso disponível para
download.
➔ Recebe um certiﬁcado de conclusão.
Após a conclusão do curso receberás
um certiﬁcado de conclusão de
conclusão assinado pelo formador
Roberto Cortez
➔ Ao adquirir este curso, terás acesso
também ao módulo de Q&A com lives
mensais assim como a mais um curso
de Iniciação ao Marketing Digital de 4
horas totalmente gratuito.

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

● Breve Introdução ao Facebook Ads
● Vantagens, Desvantagens e
Características do Facebook Ads
● Business Manager
● Setup da Conta de Anúncios
● Objetivos de Campanhas
● Ad Set | Traﬃc + Dynamic Creative +
Oﬀer + Audience
● Setup do Anúncio | Placements +
Budget & Schedule
● Anúncio | Identity + Format + Medias +
Text & Links + Languages + Tracking
● URL Parameters
● Dimensões Standard Ads
● Política de Anúncios

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Regra dos 20%
6 dicas para escrever um copy vencedor
Públicos/Audiências
Formatos e Tipologias de Anúncio
Pixel do Facebook
Eventos Padrão
Conversões Personalizadas
Casos Reais da Agência
Colunas e Breakdowns do Ads Manager
CBO
Reports do Facebook + Data Studio
Anúncios Reprovados... e agora?
Perguntas & Respostas

INVESTIMENTO E DURAÇÃO
O Curso tem a duração total de 12h, que podem ser vistas e revistas quando o aluno
quiser no prazo de 24 meses após a compra. O investimento equivale a 230€ a pronto
pagamento. Terá à sua disposição diversos métodos de pagamento: Paypal, Multibanco,
MBway e Visa Mastercard.

CERTIFICAÇÃO
A certiﬁcação é entregue aos alunos em formato digital após a conclusão do curso. Na
plataforma onde terás acesso aos vídeos do curso, terás também no ﬁm a hipótese de
fazer o download do teu certiﬁcado. Neste vem indicado o curso realizado, a data de
conclusão do mesmo e a assinatura do formador - Roberto Cortez.

Brochura

GOOGLE ANALYTICS &
GOOGLE TAG MANAGER

SOBRE O CURSO
O Curso de Google Analytics & Google Tag Manager são 8 horas de conteúdo gravado,
100% online e é uma aula totalmente prática.
O curso está organizado por temáticas para que encontres com facilidade aquilo que
procuras.

Não te esqueças: Não existe uma receita especíﬁca nem uma fórmula mágica. Existe sim criar
hipóteses e validar hipóteses.

DESTINATÁRIOS
Proﬁssionais, estudantes, recém-formados da Área de Marketing Digital e
empreendedores que queiram aprofundar o conhecimento em Google Analytics &
Google Tag Manager.

PRINCIPAL OBJETIVO
Ficar com um forte entendimento sobre o que é o Google Tag Manager e o Google
Analytics, numa ótica de aplicação a E-Commerce e a Lead Generation.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Assiste quando quiseres. O curso está
disponível numa plataforma online e
terás acesso aos vídeos divididos por
tópicos durante os próximos 24 meses!
Assiste quando e quantas vezes
quiseres.
➔ Nenhuma pergunta ﬁca sem
resposta. Podes colocar todas as tuas
dúvidas ao formador no grupo de
whatsapp criado para este programa.
Este grupo é totalmente restrito aos
formandos e é de acesso vitalício.
➔ Criação de networking com os
restantes formandos também no grupo
de Whatsapp.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Acesso vitalício ao PDF com o
conteúdo do curso disponível para
download.
➔ Recebe um certiﬁcado de conclusão.
Após a conclusão do curso receberás
um certiﬁcado de conclusão de
conclusão assinado pelo formador
Roberto Cortez
➔ Ao adquirir este curso, terás acesso
também ao módulo de Q&A com lives
mensais assim como a mais um curso
de Iniciação ao Marketing Digital de 4
horas totalmente gratuito.

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

● Google Tag Manager | O que é &
Vantagens
● Criação de um Tag Manager
● Integração de Tag Manager & Google
Analytics
● Instalação do Pixel no Facebook
● Conversão Personalizada | Visualização
de Videos Embedded na Página |
Facebook Ads
● Conversão Personalizada | Tempo na
Página | Facebook Ads
● Conversão Personalizada | Scroll
Tracking | Facebook Ads
● Conversão Personalizada | Site Hacking
● Conversão Personalizada | Cliques num
Botão| Facebook Ads

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

● Conversão Personalizada | Conversão
sem Thank You Page | Facebook Ads
● Introdução às Conversões em Google
Analytics
● Goals do Google Analytics & Google Ads
- by default
● Conversão Personalizada | Cliques num
Botão | Google Analytics & Google Ads
● Eventos no Google Analytics & Google
Tag Manager
● UTM’s Automáticos
● Dicas Avançadas
● Reports | Data Studio
● Reports do Facebook | Data Studio

INVESTIMENTO E DURAÇÃO
O Curso tem a duração total de 8h, que podem ser vistas e revistas quando o aluno
quiser no prazo de 24 meses após a compra. O investimento equivale a 230€ a pronto
pagamento. Terá à sua disposição diversos métodos de pagamento: Paypal, Multibanco,
MBway e Visa Mastercard.

CERTIFICAÇÃO
A certiﬁcação é entregue aos alunos em formato digital após a conclusão do curso. Na
plataforma onde terás acesso aos vídeos do curso, terás também no ﬁm a hipótese de
fazer o download do teu certiﬁcado. Neste vem indicado o curso realizado, a data de
conclusão do mesmo e a assinatura do formador - Roberto Cortez.

Brochura

OTIMIZAR TAXA DE
CONVERSÃO

SOBRE O CURSO
O Curso Otimizar Taxa de Conversão são 7 horas de conteúdo gravado, 100% online e
composto por aulas teóricas e práticas.
Um bom proﬁssional de Marketing Digital é aquele que tem a capacidade de encontrar
soluções para os desaﬁos nos diferentes projetos. O meu objetivo é aumentar o
vosso portfólio de soluções. Acima de tudo estamos a falar de criação de hipóteses e
validação dessas mesmas hipóteses. Hipóteses essas que vão sendo criadas cada vez
com maior fundamento ( partindo de dados).
O curso está organizado por temáticas para que encontres com facilidade aquilo que
procuras.
Não te esqueças: Não existe uma receita especíﬁca nem uma fórmula mágica. Existe sim criar
hipóteses e validar hipóteses.

DESTINATÁRIOS
Proﬁssionais, estudantes, recém-formados da Área de Marketing Digital e
empreendedores que queiram aprender a analisar o seu site e as suas campanhas para
agirem de um modo rápido e eﬁcaz.

PRINCIPAL OBJETIVO
Que todos aprendam novas ferramentas e estratégias de otimização de taxa de
conversão dentro de dois universos: fatores internos (onpage) e fatores externos
(otimização via campanhas).

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Assiste quando quiseres. O curso está
disponível numa plataforma online e
terás acesso aos vídeos divididos por
tópicos durante os próximos 24 meses!
Assiste quando e quantas vezes
quiseres.
➔ Nenhuma pergunta ﬁca sem
resposta. Podes colocar todas as tuas
dúvidas ao formador no grupo de
whatsapp criado para este programa.
Este grupo é totalmente restrito aos
formandos e é de acesso vitalício.
➔ Criação de networking com os
restantes formandos também no grupo
de Whatsapp.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Acesso vitalício ao PDF com o
conteúdo do curso disponível para
download.
➔ Recebe um certiﬁcado de conclusão.
Após a conclusão do curso receberás
um certiﬁcado de conclusão de
conclusão assinado pelo formador
Roberto Cortez
➔ Ao adquirir este curso, terás acesso
também ao módulo de Q&A com lives
mensais assim como a mais um curso
de Iniciação ao Marketing Digital de 4
horas totalmente gratuito.

●
●
●
●
●

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

●
●
●
●
●
●
●

CPA – target Calculator
Ferramentas & Estratégias
Sites & LPs
LP Builder
Lead Generation Pages VS Click-Through
Pages
Homepage VS Landing Page
Design que Converte
Boas Práticas
Content Marketing para Conversão |
Exemplos
Lead Magnet
WhatsApp
Google Optimize

INVESTIMENTO E DURAÇÃO
O Curso tem a duração total de 7h, que podem ser vistas e revistas quando o aluno
quiser no prazo de 24 meses após a compra. O investimento equivale a 230€ a pronto
pagamento. Terá à sua disposição diversos métodos de pagamento: Paypal, Multibanco,
MBway e Visa Mastercard.

CERTIFICAÇÃO
A certiﬁcação é entregue aos alunos em formato digital após a conclusão do curso. Na
plataforma onde terás acesso aos vídeos do curso, terás também no ﬁm a hipótese de
fazer o download do teu certiﬁcado. Neste vem indicado o curso realizado, a data de
conclusão do mesmo e a assinatura do formador - Roberto Cortez.

Brochura

GOOGLE SHOPPING

SOBRE O CURSO
O Curso de Google Shopping são 8 horas de conteúdo gravado, 100% online e
composto por aulas teóricas e práticas. Aprende tudo sobre Google Shopping, do início
ao ﬁm. O Google Shopping é um dos inúmeros serviços da Google voltado para
empresas onde podes criar uma espécie de montra da tua loja. Sabias que hoje a
pesquisa no Google Shopping equivale a 90% da decisão de comprar do consumidor
online?
O curso está organizado por temáticas para que encontres com facilidade aquilo que
procuras.
Não te esqueças: Não existe uma receita especíﬁca nem uma fórmula mágica. Existe sim criar
hipóteses e validar hipóteses.

DESTINATÁRIOS
Proﬁssionais, estudantes, recém-formados da Área de Marketing Digital e
empreendedores que queiram aprender sobre o que é o Google Shopping e como usar
esta ferramenta.

PRINCIPAL OBJETIVO
Que todos entendam o que é o Google Shopping e saibam tirar o melhor proveito desta
ferramenta seguindo as boas práticas do início ao ﬁm das suas campanhas.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Assiste quando quiseres. O curso está
disponível numa plataforma online e
terás acesso aos vídeos divididos por
tópicos durante os próximos 24 meses!
Assiste quando e quantas vezes
quiseres.
➔ Nenhuma pergunta ﬁca sem
resposta. Podes colocar todas as tuas
dúvidas ao formador no grupo de
whatsapp criado para este programa.
Este grupo é totalmente restrito aos
formandos e é de acesso vitalício.
➔ Criação de networking com os
restantes formandos também no grupo
de Whatsapp.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Acesso vitalício ao PDF com o
conteúdo do curso disponível para
download.
➔ Recebe um certiﬁcado de conclusão.
Após a conclusão do curso receberás
um certiﬁcado de conclusão de
conclusão assinado pelo formador
Roberto Cortez
➔ Ao adquirir este curso, terás acesso
também ao módulo de Q&A com lives
mensais assim como a mais um curso
de Iniciação ao Marketing Digital de 4
horas totalmente gratuito.

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

O que é o Google Shopping
Vantagens do Google Shopping
Requisitos da Página de Produto
Google Merchant Center
Surfaces Across Google
Feed de Dados | Individual Product
Diagnósticos dos Produtos
Feed de Dados | Múltiplos Produtos
Feed de Dados | Google Sheets
Feed de Dados | Website Crawl
Disapproved Items... why?
Testar a Página de Produto

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

● Dados Estruturados para Websites feito
de raiz
● Plugins para Feed de Produtos
● Vincular Google Ads com Merchant
Center
● Criação da Campanha de Shopping no
Google Ads
● Otimização das Campanhas
● Campanhas Inteligentes
● Dynamic Remarketing
● Customer Reviews
● Product Ratings
● Análise das Campanhas de Shopping
● Perguntas & Respostas

INVESTIMENTO E DURAÇÃO
O Curso tem a duração total de 8h, que podem ser vistas e revistas quando o aluno
quiser no prazo de 24 meses após a compra. O investimento equivale a 230€ a pronto
pagamento. Terá à sua disposição diversos métodos de pagamento: Paypal, Multibanco,
MBway e Visa Mastercard.

CERTIFICAÇÃO
A certiﬁcação é entregue aos alunos em formato digital após a conclusão do curso. Na
plataforma onde terás acesso aos vídeos do curso, terás também no ﬁm a hipótese de
fazer o download do teu certiﬁcado. Neste vem indicado o curso realizado, a data de
conclusão do mesmo e a assinatura do formador - Roberto Cortez.

Brochura

GROWTH HACKING
AVANÇADO

SOBRE O CURSO
O Curso de Growth Hacking Avançado são 8 horas de conteúdo gravado, 100% online.
Esta é uma formação com muito valor onde o foco é o conteúdo prático e o passo a
passo das ferramentas e estratégias que usamos no dia a dia na minha agência e que
aportam resultados diferenciados.
O curso está organizado por temáticas para que encontres com facilidade aquilo que
procuras.

Não te esqueças: Não existe uma receita especíﬁca nem uma fórmula mágica. Existe sim criar
hipóteses e validar hipóteses.

DESTINATÁRIOS
Proﬁssionais, estudantes, recém-formados da Área de Marketing Digital e
empreendedores que queiram conhecer e aprender a usar ferramentas que podem
facilitar o trabalho no dia a dia.

PRINCIPAL OBJETIVO
Que todos aprendam sobre estratégias e ferramentas para aplicar nos seus negócios e
os ajudar a crescer.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Assiste quando quiseres. O curso está
disponível numa plataforma online e
terás acesso aos vídeos divididos por
tópicos durante os próximos 24 meses!
Assiste quando e quantas vezes
quiseres.
➔ Nenhuma pergunta ﬁca sem
resposta. Podes colocar todas as tuas
dúvidas ao formador no grupo de
whatsapp criado para este programa.
Este grupo é totalmente restrito aos
formandos e é de acesso vitalício.
➔ Criação de networking com os
restantes formandos também no grupo
de Whatsapp.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Acesso vitalício ao PDF com o
conteúdo do curso disponível para
download.
➔ Recebe um certiﬁcado de conclusão.
Após a conclusão do curso receberás
um certiﬁcado de conclusão de
conclusão assinado pelo formador
Roberto Cortez
➔ Ao adquirir este curso, terás acesso
também ao módulo de Q&A com lives
mensais assim como a mais um curso
de Iniciação ao Marketing Digital de 4
horas totalmente gratuito.

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

O Conceito de Growth Hacking
Ferramentas
Ferramentas | JotUrl
Ferramentas | Albacross
Ferramentas | Boost.link
Ferramentas | TheChecker
Ferramentas | Biteplay
Ferramentas | FindThatLead
Estratégias | Esmiuçar o Píxel do FB
Estratégias | Surfaces Across Google
(Shopping)
● Estratégias | WhatsApp via API
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

● Estratégias | Remarketing Sequencial
● Estratégias | RLSA
● Estratégias | Ferramentas de
Espionagem
● Estratégias | Bónus para FB Ads
● Estratégias | Dica Bónus
● Estratégias | Fórmula de Lançamento
● Estratégias | Pop Ups em Sites para
Lista
● Estratégias | Lead Magnets
● Estratégias | Facebook Lead Ads +
Integração
● PAD – Behind the Scenes
● Perguntas & Respostas

INVESTIMENTO E DURAÇÃO
O Curso tem a duração total de 8h, que podem ser vistas e revistas quando o aluno
quiser no prazo de 24 meses após a compra. O investimento equivale a 230€ a pronto
pagamento. Terá à sua disposição diversos métodos de pagamento: Paypal, Multibanco,
MBway e Visa Mastercard.

CERTIFICAÇÃO
A certiﬁcação é entregue aos alunos em formato digital após a conclusão do curso. Na
plataforma onde terás acesso aos vídeos do curso, terás também no ﬁm a hipótese de
fazer o download do teu certiﬁcado. Neste vem indicado o curso realizado, a data de
conclusão do mesmo e a assinatura do formador - Roberto Cortez.

Brochura

PUBLICIDADE ONLINE
PARA E-COMMERCE

SOBRE O CURSO
O Curso de Publicidade Online Para E-commerce são 10 horas de conteúdo gravado,
100% online e composto por aulas teóricas e práticas. Conteúdo POWER e dicas valiosas
para adaptares ao teu negócio e atingires resultados incríveis.
O curso está organizado por temáticas para que encontres com facilidade aquilo que
procuras.

Não te esqueças: Não existe uma receita especíﬁca nem uma fórmula mágica. Existe sim criar
hipóteses e validar hipóteses.

DESTINATÁRIOS
Proﬁssionais, estudantes, recém-formados da Área de Marketing Digital e
empreendedores que façam ou queiram passar a fazer Publicidade Online para
E-commerce.

PRINCIPAL OBJETIVO
Que todos saibam como planear e executar campanhas de Publicidade Online para
E-Commerce

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Assiste quando quiseres. O curso está
disponível numa plataforma online e
terás acesso aos vídeos divididos por
tópicos durante os próximos 24 meses!
Assiste quando e quantas vezes quiseres.
➔ Nenhuma pergunta ﬁca sem resposta.
Podes colocar todas as tuas dúvidas ao
formador no grupo de whatsapp criado
para este programa. Este grupo é
totalmente restrito aos formandos e é de
acesso vitalício.
➔ Criação de networking com os
restantes formandos também no grupo
de Whatsapp.

VANTAGENS DO
CURSO

➔ Acesso vitalício ao PDF com o
conteúdo do curso disponível para
download.
➔ Recebe um certiﬁcado de conclusão.
Após a conclusão do curso receberás
um certiﬁcado de conclusão de
conclusão assinado pelo formador
Roberto Cortez
➔ Ao adquirir este curso, terás acesso
também ao módulo de Q&A com lives
mensais assim como a mais um curso
de Iniciação ao Marketing Digital de 4
horas totalmente gratuito.

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

● Métricas do E-commerce e Publicidade
Online
● Como fazer o planeamento de uma
campanha de E-Commerce?
● Como deﬁnir os melhores canais de
tráfego pago em E-Commerce?
● As melhores ferramentas para o teu
E-commerce.
● Otimizações importantes na minha loja
online.
● Estratégias on-site & off-site que geram
vendas.
● As melhores estratégias em plataformas
de Publicidade Online para E-Commerce.
● Conﬁgurações avançadas de Eventos do
Google Analytics e Facebook Ads para
E-commerce.
● Criação de relatórios em E-Commerce

BÓNUS

Checklist de Google Ads
Tudo o que precisas para criar
anúncios de Google ads com
sucesso

Checklist de Facebook Ads
Tudo o que precisas para criar
anúncios de Facebook ads com
sucesso.

Checklist boas práticas de
E-commerce
O que deves fazer para fazer
com que o teu E-commerce
seja um êxito

Folha para criar estrutura de
campanhas de Google Ads
A ferramenta que vai ajudar-te
a montar as tuas campanhas
sem erros!

Lista com mais de 100
estratégias de tráfego
Estratégias que vão potenciar o
aumento de vendas do teu
e-commerce

Calculadora de métricas de
E-commerce
A ferramenta que vai permitir que
analises as métricas de
e-commerce do teu negócio e
apoiar na tomada de decisão

Certiﬁcado Conclusão
Receberás um certiﬁcado que
comprova como concluíste o
curso de Publicidade Online
Para E-commerce

Oferta do Curso de Iniciação ao
Marketing Digital (4 horas)
Aprende como criar um plano de
Marketing Digital do Zero, analisar
métricas, estudar a concorrência,
deﬁnir canais, estratégias e muito
mais!

INVESTIMENTO E DURAÇÃO
O Curso tem a duração total de 10h, que podem ser vistas e revistas quando o aluno
quiser no prazo de 24 meses após a compra. O investimento equivale a 230€ a pronto
pagamento. Terá à sua disposição diversos métodos de pagamento: Paypal, Multibanco,
MBway e Visa Mastercard.

CERTIFICAÇÃO
A certiﬁcação é entregue aos alunos em formato digital após a conclusão do curso. Na
plataforma onde terás acesso aos vídeos do curso, terás também no ﬁm a hipótese de
fazer o download do teu certiﬁcado. Neste vem indicado o curso realizado, a data de
conclusão do mesmo e a assinatura do formador - Roberto Cortez.

PACKS E PREÇOS
Caso tenhas interesse em outros cursos relacionados, ﬁca a conhecer os packs
disponíveis e os respetivos bónus:

Pack Estrela

Pack Galáxia

Pack Universo

230€

690€

1840€

1 curso

3 cursos

Todos os cursos

480€

900€

●
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●
●

●
●

●
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●
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●
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COMPRAR

COMPRAR
COMPRAR

O FORMADOR
ROBERTO CORTEZ

Com uma década de experiência em Marketing Digital e,
especialmente, em Publicidade Online, já geri mais de 150
projetos diferentes, com um investimento em publicidade
acumulado superior a 8 milhões de euros. O meu trabalho
pauta-se por rentabilizar ao máximo os investimentos dos
meus clientes e alunos em Marketing Digital. Seja a
potenciar os resultados das nossas campanhas de PPC, a
implementar uma estratégia de email marketing
vencedora ou a otimizar websites e landing pages para
melhorar a taxa de conversão. Sou fundador da MKT
Digital Agency e docente convidado em três
pós-graduações, na Universidade de Aveiro e na
Universidade Lusófona de Lisboa e Porto. Será um prazer
te ter como aluno, vamos crescer juntos?

+2000

+300

Alunos

Clientes

REVIEWS

CONTACTOS
Envia uma mensagem e fala diretamente comigo!

Whatsapp

E-mail

